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AGROTICA:

ΑGROTICA e 27-të është:

organizohet, që në vitin 1985, nga Ekspozita Ndërkombëtare e Thessaloniki-t ΗΕLΕΧΡΟ, me Qendrën 

Ndërkombëtare të Ekspozitave, në Thessaloniki.

është aktiviteti më i madh ekspozues i degës së ekonomisë bujqësore të Ballkanit dhe Mesdheut Juglindor.

klasi�kohet ndër ekspozuesit e parë të sektorit bujqësor të Evropës.

mbulon 34.500 m2 të mjediseve të Ekspozitës. 

vizitohet nga më shumë se 120.000 vizitorë me interes të drejtpërdrejtë nga tregu i brendshëm dhe 30 vende. 

Shumica e vizitorëve në përgjithësi janë tregtarë dhe u kushtohet një rëndësi e posaçme Hosted Buyers dhe Β2Β meetings.

Portal i zhvillimit të kompanive bujqësore 
AGROTICA e 27-të do të jetë epiqendrën e zhvillimeve të degës bujqësore dhe me rrezatimin e vet ndërkombëtar 
do të kontribuojë në thelb “për hapjen” e tregjeve të reja, në forcimin e imazhit si dhe në promovimin e shumicës 
së makinerive bujqësore, pajisjeve dhe shërbimeve.

Portal i novatorizmit bujqësor 
Pjesëmarrësit do të prezantojnë ekspozime të përmirësuara dhe novatore si dhe shërbime duke e shndërruar 
AGROTICA 27 në një portal të novatorizmit bujqësor.

Portal të informacionit bujqësor 
Do të zhvillohen konferenca ndërkombëtare me objekt bujqësinë, seminare informimi me interes të madh akade-
mik duke krijuar një rrjet përshkallëzimi të objektit të dijës të degës bujqësore.

AGROTICA 2018 parashikon të thyejë edhe një herë rekordin e 
pjesëmarrjes së ekspozueseve dhe të vizitorëve!



 

Kategoritë e ekspozitave
MAKINERI BUJQËSORE - VEGLA - PJESË KËMBIMI
ΜAKINERI - VEGLA PËRPUNIMI & PËRMIRËSIMI TË TOKËS 
ΜAKINERI -VEGLA PËR MBJELLJE TË FARËS DHE TË FIDANEVE, PLEHËRIM
ΜAKINERI & VEGLA PËR MBROJTJEN E BIMEVE 
ΜAKINERI & VEGLA PËR KRASITJE & ΚOPSHTARISË
ΜAKINERI - PAJISJE KULLIMI. KOMPLEKSE POMPIMI 
ΜAKINERI & VEGLA PËR KORRJEN E TË LASHTAVE 
ΜAKINERI PËR PËRPUNIMIN MIRËMBAJTJEN–AMBALAZHIMIN
MAGAZINIMIN PAJISJE & REZERVA PËR IMPIANTE BUJQËSORE 
PAJISJE & REZERVA TË INSTALIMEVE BUJQËSORE 
PAJISJE & MATERIAL PËR NGULJEN E HUNJVE DHE KONSTRUKSION GARDHESH 
PJESË KËMBIMI PËR MAKINERI BUJQËSORE – PAJISJE MAKINERISH BUJQËSORE 
PRODUKTE PËR MBROJTJEN E BIMEVE – PRODUKTE USHQYESE 
LABORATORE 
FIDANISHTE – MATERIAL SHUMIMI 
ΜAKINERI PËR TRANSPORT VERTIKAL – HORIZONTAL 



Arsye bazë për pjesëmarrje në 
Agrotica 2018

Agrotica 2016

Ekspozues 

Marrin pjesë në çdo Agrotika

96% 

Janë të kënaqur nga pjesëmarrja e tyre          

64% 

konsideron të kënaqshëm numrin e vizitorëve 

77% 23% 4% 36% 

Vizitorë 

Vizitorë tregtarë, nga e gjithë Greqia 

97% 

konsideron të kënaqshëm numrin e ekspozuesve 

92% 

Gjeti atë që dëshironte si mall ekspozite 

66% 34% 3% 8% 

Është kanali më kredibël dhe më rezultativ i rrjetëzimit të profesionistëve të makinerive dhe 

pajisjeve bujqësore 

Është epiqendra e kontakteve të sektorit bujqësor 

Forcon imazhin e biznesit dhe komunikimin e ekspozuesve

Ndihmon në zhvillimin dhe hapjen e “tregjeve të reja”

Tërheq vëmendjen e blerësve ndërkombëtarë 

Vizitohet nga mijëra profesionistë nga Greqia dhe Ballkani.

POJO

PO JO

Detaje të investigimit | ΕΕ-2016



Bashkëpunime për komunikim 

...dinamike dhe e objektivizuar në nivel kombëtar 
dhe ndërkombëtar
Ekspozita Ndërkombëtare Thessaloniki-t ΗΕLΕΧΡΟ disponon një amalgam të tërësuar të strategjisë së 
komunikimit, i cili garanton:
 Njohje për shumicën e ekspozimeve të saj 
 Numër të lartë vizitash për vizitorë të objektivizuar

Përdor të gjitha mjetet e komunikimit, si p.sh.:
 Rrjetin e gjërë të bashkëpunëtorëve të saj (institucione shtetërore, institucione �nanciare, bashkime,    
 kooperativa dhe forume ekspozuesish, dhoma të tregtisë dhe industrisë, lidhje, forume në Greqi dhe    
 jashtë saj, o�cial partners, mjete & stacione transporti, etj.)
 Rrjet i madh sponsorizuesish të komunikimit (stacione televizivë – stacione të radios, revista të      
 pro�lizuara si dhe website të pro�lizuara që mbështesin totalin e ekspozimeve të Ekspozitës Ndërkom  
 bëtare të Thessaloniki-t ΗΕLΕΧΡΟ]
 Media (stacione televizivë dhe stacione të radios me rrezatim gjithëkombëtar si dhe revista të      
 pro�lizuara)
 Digital Marketing (fushatë në social media, në webiste të pro�lizuara, në makineritë e kërkimit, dërgim i   
 mijëra e-mail newsletters).
Promovimi dhe kontaktet e ekspozitës «AGROTICA 2018» do të jenë dinamike sepse do të organizohet 
jashtë shtetit, por edhe në Greqi me përdorimin e koordinimeve dhe mjeteve të përshtatshme dhe me 
rendiment të lartë.

Televizion dixhital
& web Radio  Media specialedhe

e përditshme Outdoor Website Aplikacione
celularësh

Prezantime
dhe intervista Social media 

Rrjeti
i bashkëpunëtorëve 

Kujdes,
suportuesdhe

sponsorë



Aktivitete paralele 
AGROTICA e 26-të u inkuadrua nga aktivitete paralele tejet interesante të cilët paraqitën të ardhmen e 
bujqësisë.
 Kongresi i 6-të Mbarëgrek i AGROTICA me temë: «Teknologji të reja dhe perspektiva në  
 kultivimin e frutave dhe perimeve».
 Morën pjesë 750 pjesëmarrës dhe ishte një aktivitet i përbashkët i Ekspozitës Ndërkombëtare të  
 Thessaloniki-t HELEXPO dhe i degës së Agronomisë të Fakultetit të Agronomisë, Pyjeve dhe Mjedisit  
 të Universitetit Aristoteli të Thessaloniki-t.
 "S�da zhvillimore për zinxhirin vital të furnizimit",  seminar të cilin e organizuan Ekspozita  
 Ndërkombëtare e Thessaloniki-t HELEXPO dhe GΑΙΑ Epixeirin.
 "Politikë e përbashkët Bujqësore: Zhvillime – S�da – Perspektiva", Seminar i organizuar  
 bashkërisht nga Ekspozita Ndërkombëtare e Thessaloniki-t Helexpo dhe Kompania e Zhvillimit Agrarar.

Pika më e rëndësishme e takimit të komunitetit bujqësor në Evropës Juglindore, Ekspozita e 27-të AGROT-
ICA, nuk do të grumbullojë vetëm mijëra ekspozues dhe vizitorë, por edhe aktivitet paralele që determi-
nojnë të ardhmen e bujqësisë.

AGROTICA, që organizohet nga 1 - 4 shkurt 2018 në Qendrën Ndërkombëtare të Ekspozitave në Thessa-
loniki, inkuadrohet nga shumë veprimtari të tjera, midis të cilave dallohen:

 Kongresi i 7-të Mbarëgrek i ΑGROTICA.
 Në kongres do të marrin pjesë: shkencëtarë, njerëz të botës së biznesit, teknicienë, pedagogë të  
 shkollave të larta, agronomë, etj., të cilët do të trajtojnë problemet kritike të bujqësisë.

Përpos kongresit do të realizohen shumë veprimtari të tjera paralele nga: forume, ekspozues, univer-
sitete, qendra kërkimore shkencore me ekspozime : Burime të rinovueshme të energjisë, Mbrojtjes së 
Bimëve, Farërave, Plehërimit, Kultivimeve, Bletarisë, Novatorizmit, Ekstraversionit si dhe gjetje tregjesh të 
reja.

Veprimtaritë paralele do të mbulojnë dhe evoluimet e fundit të bujqësisë në koordinim me politikën 
kombëtare dhe atë komunitare.

Në AGROTICA 27:



...të dhënat për ekspozitën !
Data

Kohë zgjatja   

Orari
i funksionomit

E enjte, E premte & E djelë 10:00-19:00,
E shtunë 10:00-20:00

E enjte 1 - E djelë 4 Shkurt 2018

4 ditë

QENDRA NDËRKOMBËTARE E EKSPOZITAVE TË THESSALONIKI-T 

Qendra Ndërkombëtare e Ekspozitave & Kongreseve të Ekspozitës Ndërkombëtare ΗΕLΕΧΡΟ gjendet në “zemër” 
të Thessaloniki-t, me akses të lehtë nga çdo pikë e qytetit dhe me shërbime nga të gjitha mjetet e transportit. Me 
ekpozita tregtare dhe të konsumit që organizohen me sukses gjatë gjithë periudhës vjetore, në mjedise ekspozi-
tash me standarde evropiane, përbën forumin më të rëndësishëm të organizimit të ekspozitave në Greqi që nga 
viti 1926. Atje ku rreh historia e qytetit, në krahë të Muzeut Bizantin dhe Arkeologjik, Qendrat Ndërkombëtare e 
Ekspozitave të Ekspozitës Ndërkombëtare të Thessaloniki-t ΗΕLΕΧΡΟ janë epiqendra e shumë verprimtarive 
konferencash.



Preventiv për përdorimin e mjediseve të ekspozitës 

Mjedis i strehuar 

Mjedis i jashtëm 

MJEDISE & FAQE ΤIPE ÇMIMI 

E drejta e regjistrimit 
të ekspozuesit 

Mënyra e pagesës 

Ulje çmimi  

Qiraja e mjedisit pa pajisje përmban: Mjedis të përcaktuar në gjurmë 
terreni dhe pastrim. Nuk përfshihet dhënie dhe lidhje me energji elektrike. 
Kostoja e lidhjes dhe furnizimit me energji elektrike arrin vleftën 20 €/kw.

Përfshin: Kjo strukturë pavijoni (plus mjedisi tip 1) përmban: Ndarëse, Ballinë 
me përshkimin e ekspozuesit, Numër stand, Një prize /12m2, dhjetë spotë 
elektrikë/12m2, 1 tavolinë zyre, 1 tavolinë të vogël, 3 karrige, konsum të 
energjisë elektrike.

TIPI 1 
PA PAJISJE 

TIPI 2
ΜΕ PAJISJE 

Mjedis me 1 faqe  Τipi 1 96,00 €/m2

Mjedis me 2 faqe  Τipi 1 105,00 €/m2

Mjedis me 3 faqe  Τipi 1 114,00 €/m2

Mjedis me 4 faqe  Τipi 1 123,00 €/m2

Struktura e pavijonit (plus mjedisi tip 1)    Τipi 2 19,00 €/m2

65,00 €/m2

130,00 €

• Me çek bankar 
• Me depozitim të hollash 
• Me kartë krediti/ debiti 

• Nga 64 - 95 m2 ulje 10%
• Nga 96 m2 dhe më shumë, ulje 15%
Uljet e çmimeve u referohen qirasë së mjedisit [Tip 1)

Në çmimet e lartpërmendura përfshihet TVSH 24%



Nën kujdesin Me  mbështetjen Banka zyrtare Sponsorizues zyrtar 

Telefon: +302310 291101
Fax: +302310 291551
e-mail: agrotica@helexpo.gr
http://agrotica.helexpo.gr 

Sekretariat Αgrotica Follow us on 
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ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΜΑCEDONIAN MUSEUM OF CONTEMPORARY ART

ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΕΘ ΗΕLEXPO
ADMINISTRATION BUILDING
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ “Ν. ΓΕΡΜΑΝΟΣ”
CONFERENCE CENTER “N. GERMANOS”
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ “Ι. ΒΕΛΛΙΔΗΣ”
CONFERENCE CENTER “I. VELLIDIS”
ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ "ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΡΙΑΔΗΣ"
'EMILIOS RIADIS' MULTIPURPOSE HALL

EΣΤΙΑΤΟΡΙΟ I RESTAURANT

IΑΤΡΕΙΟ I FIRST AID

Hosted Buyers Point
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